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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Przed korzystaniem z nowego urządzenia 

uważnie przeczytaj wszystkie polecenia i zachowaj je do przyszłego 
wykorzystania   
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WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA                                                                   
Podczas korzystania z szybkowarów należy przestrzegać na podstawowych 
środków bezpieczeństwa:  

1. Przed korzystaniem przeczytaj wszystkie polecenia.  

2. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas działania.  

3. Nie dotykaj gorących powierzchni. Korzystaj z uchwytu lub elementów 
sterowania.  

4. Jeśli szybkowar używany jest w pobliżu dzieci, wymaga się ścisłego nadzoru.  

5. NIE POZWÓL dzieciom w żadnych okolicznościach pracować z urządzeniem.  

6. Nie umieszczaj szybkowaru w rozgrzanym piekarniku.  

7. Podczas manipulacji z szybkowarem zawierającym gorące płyny zachować 
wzmożoną ostrożność.  

8. Nie korzystaj z szybkowaru do celu innego niż zgodny z przeznaczeniem.  

9. Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie lub innych płynach.  

10. To urządzenie gotuje pod ciśnieniem. Niewłaściwe korzystanie może 
skutkować poparzeniem.  

11. Przed korzystaniem sprawdź, czy urządzenie jest należycie zamknięte. Patrz 
„Instrukcja obsługi”.  

12. Nie napełniaj urządzenia powyżej 2/3 objętości. Podczas gotowania potraw, 
które podczas gotowania zwiększają swoją objętość, jak ryż lub suszone 
warzywa, nie napełniaj urządzenia powyżej 1/2 objętości. Przepełnienie może 
zwiększyć ryzyko zapchania odpowietrzenia, co ma za skutek nadmierne 
ciśnienie w urządzeniu. Nieprzestrzeganie tej procedury może skutkować 
zranieniem osób i/lub uszkodzeniem urządzenia.  

13. Należy pamiętać, że niektóre produkty takie, jak mus jabłkowy, żurawina, 
kasze, płatki owsiane lub inne produkty zbożowe, groch, makarony, rabarbar lub 
spaghetti mogą się pienić i pryskać, i w ten sposób zatkać urządzenie do 
uwalniania ciśnienia (odpowietrzania). Te produkty spożywcze nie powinny być 
gotowane w szybkowarze.  

14. Po osiągnięciu normalnego ciśnienia roboczego, należy zmniejszyć 
ogrzewanie, aby cały płyn tworzący parę nie wyparował.  

15. Przed korzystaniem zawsze sprawdzaj, czy urządzenie do uwalniania 
ciśnienia nie jest zapchane.  

16. Nie otwieraj szybkowaru, dopóki nie wystygnie i nie uwolni całego ciśnienia 



wewnętrznego. Jeśli występują trudność ze zwolnieniem uchwytu, oznacza to, że 
szybkowar jest pod ciśnieniem - nie należy otwierać go siłą. Wszelkie ciśnienie w 
garnku może być niebezpieczne. Patrz Instrukcja obsługi.  

17. Nie korzystaj z tego szybkowaru do smażenia pod ciśnieniem z olejem.  

18. NIE UMIESZCZAJ produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych i NIE 
KORZYSTAJ z niego w wilgotnym środowisku.    

19. NIE USZKADZAJ uszczelki gumowej i NIE WYMIENIAJ jej na nic innego niż 
zastępczą gumę przeznaczoną do tego urządzenia.  

20. NIE MANIPULUJ pierścieniem stalowym w pokrywce (2) przy użyciu żadnych 
narzędzi lub sił zewnętrznych. Jeśli pierścień stalowy jest uszkodzony, 
natychmiast przestań korzystać z urządzenia i wymień pokrywkę.  

21. Filtr (17) należy regularnie czyścić, aby czysty był również garnek.  

22. NIGDY nie obciążaj niczym zaworu ograniczającego ciśnienia (3) ani nie 
wymieniaj go na nic, co nie jest przeznaczone do korzystania z tym urządzeniem.  

23. Powierzchnia kontaktu garnka wewnętrznego (6) i grzejnika elektrycznego (14) 
musi być zawsze czysta. NIE KORZYSTAJ z garnka wewnętrznego z innymi 
źródłami ciepła. NIE WYMIENIAJ garnka wewnętrznego na żaden inny, który nie 
jest zalecany przez producenta.  

24. Jedzenie powinno być utrzymywane w cieple dłużej niż 4 godziny, aby 
zachowało świeżość. Z szybkowaru nie należy korzystać dłużej niż przez 6 
godzin. Jeżeli środki bezpieczeństwa nie są przestrzegane, może dojść do 
poważnych obrażeń i/lub uszkodzeń.  

25. Jeśli w trakcie gotowania wokół pokrywki (2) ulatnia się para, należy 
natychmiast odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, pozostawić do 
wystygnięcia, wyciągnąć zawartość i zwrócić producentowi do wymiany lub 
naprawy. Urządzenie do uwalniania ciśnienia zostało aktywowane. Jest to środek 
bezpieczeństwa, który zwróci uwagę użytkownika, że urządzenie do ograniczenia 
ciśnienia nie działa poprawnie   

26. Jeśli podczas gotowania nastąpi jakakolwiek awaria szybkowaru, należy 
przestać z niego korzystać i zwrócić go producentowi w celu dokonania wymiany 
lub naprawy.  

27. Nie należy pozostawiać kabla zwisającego z krawędzi stołu lub blatu ani 
dotykającego gorących powierzchni.  

28. Przed czyszczeniem, jeśli nie korzystasz z urządzenia, wypnij je z gniazdka. 
Przed osadzeniem lub zdjęciem części należy pozostawić je do ostygnięcia.  

29. Nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką albo podczas 
awarii lub innego uszkodzenia. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym 



techniki, który przeprowadzi kontrolę, naprawę lub regulację elektryczną bądź 
mechaniczną. NIE DEMONTUJ produkty ani NIE WYMIENIAJ części na części, 
które nie są przeznaczone dla tego urządzenia.  

30. Najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia, następnie podłącz kabel do 
gniazdka ściennego. Jeśli chcesz odłączyć urządzenie, wyłącz wszystkie 
elementy sterowania, następnie wyciągnij wtyczkę z gniazdka ściennego.  

31. Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz.  

32. Nie umieszczaj urządzenia na gorącej kuchence gazowej lub elektrycznej, w 
jej pobliżu ani do rozgrzanego piekarnika.  

33. Jakakolwiek inna czynność powinna być wykonywana przez przedstawiciela 
autoryzowanego serwisu.  

34. Stosowanie akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta urządzenia, 
może spowodować obrażenia.  

 
NALEŻY PRZECHOWYWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO STOSOWANIA W 
DOMU 
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA: To urządzenie musi zostać uziemione. 
Jest wyposażona w kabel z 3 końcówkami z uziemioną wtyczką. Wtyczkę należy 
podłączyć do gniazdka, które jest należycie zainstalowane i uziemione.  

Ostrzeżenie: Niewłaściwe korzystanie z uziemionego kabla może prowadzić do 
porażenia prądem elektrycznym. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady 
wykwalifikowanego elektryka. Nie próbuj omijać tego elementu bezpieczeństwa 
przerabiając wtyczkę.  

Do dyspozycji jest krótki kabel zasilający, który zmniejsza zagrożenie wynikające 
z zaplątania się lub potknięcia o dłuższy kabel. Jeśli konieczne jest skorzystanie 
z kabla przedłużającego, powinien być umieszczony tak, aby nie wystawał przez 
blat lub płytę stołu, gdzie dzieci mogłyby pociągnąć za niego lub potknąć się o 
niego i: 

1) Należy korzystać wyłącznie z kabla zasilającego o dostatecznej średnicy 
zatwierdzonego do stosowania w danym obszarze.  

2) Oznaczona wartość kabla przedłużającego musi być taka sama lub wyższa niż 
wartość tego urządzenia. Moc elektryczna podana jest na dolnej części tego 
urządzenia   

O TWOIM SZYBKOWARZE                                         

Ten szybkowar korzysta z rozwiniętej technologii, a więc wraz ze swoją rodziną 
możesz cieszyć się korzyściami płynącymi z lepszego, szybszego i zdrowszego 
gotowania. Twój szybkowar uszczelnia składniki w parze, gotując z większą 



temperaturą oraz szybciej, przy zachowaniu ważnych składników odżywczych, 
aby dania były zdrowsze. Szybkie gotowanie z mniejszą ilością wody pozwala 
oszczędzać ważne zasoby naturalne i energię! To najprostszy szybkowar na 
rynku. Może się wydawać, że to złożone narzędzie, ale możesz być pewien, że ten 
szybkowar jest prosty w sterowaniu, przygotowuje pokarmy szybko i prosto oraz 
umożliwia Ci zaoszczędzenie pieniędzy. Przyjmij nasze podziękowania za zakup 
naszego szybkowaru i ciesz się gotowaniem! 

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA: W przypadku, jeśli produkt nie będzie 
użytkowany zgodnie z instrukcją, grozi niebezpieczeństwo pożaru, porażenia 
prądem elektrycznym lub zranienia osób. Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym jest zapewniona wyłącznie w przypadku, jeśli główny kabel 
zasilający podłączony jest do uziemionego gniazdka zasilającego 220 - 240 V |50 
Hz.  

• Ten produkt może być wykorzystywany wyłącznie w WEWNĘTRZNIE SUCHYM 
środowisku i NIE JEST przeznaczony do zastosowań komercyjnych.  

• Wszystkie części i akcesoria tego urządzenia mogą być użytkowanie należycie 
zgodnie z instrukcją. Wszystkie części i akcesoria muszą być oryginalne, 
dostarczone przez producenta. Korzystanie z jakichkolwiek innych części lub 
akcesoriów, które nie są przeznaczone dla tego urządzenie jest zabronione.  

• Nie zaleca się korzystania z kabla przedłużającego, adaptera zasilającego ani 
innych urządzeń elektrycznych. 

WSKAŹNIK BŁĘDU LED:  

Jeśli na wyświetlaczu szybkowaru pojawi się któryś ze wskazanych poniżej 
kodów błędu, należy odłączyć kabel zasilający i po 10 minutach ponownie go 
podłączyć. Jeśli wyświetli się kod błędu, należy zwrócić się do producenta i 
poprosić o część zamienną. 

 

 

 

 

  



IDENTYFIKACJA CZĘŚCI                                                      

1. Uchwyt  

2. Pokrywa  

3. Zawór ograniczający ciśnienie  

4. Zawór bezpieczeństwa (wygląd 
zewnętrzny)   

5. Zawór bezpieczeństwa (wygląd 
wewnętrzny)  

6. Garnek wewnętrzny  

7. Garnek zewnętrzny  

8. Uchwyty głównego korpusu 
garnka  

9. Górny pierścień  

10. Panel sterowania  

11. Kabel zasilający  

12. Zbiornik kondensacyjny  

13. Główny korpus garnka  

14. Płyta grzewcza  

15. Dolny pierścień  

16. Pierścień uszczelniający do zaworu 
bezpieczeństwa  

17. Filtr  

18. Gumowy pierścień uszczelniający  

19. Czujnik                                       

20. Podpórka pokrywy (zapadki pokrywy na 
obu bocznych uchwytach)                    

21. Rączka do oparcia pokrywki 

  



22. Przycisk do zwolnienia pokrywy                                   

23. Koszyk ze stali nierdzewnej 

24. Pokrywka z hartowanego szkła 

25. Miarka 

26. Łyżka 

27. Stojak  

 

AKCESORIA 
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JAK KORZYSTAĆ Z PANELU STEROWANIA 

                                                

         

         

 

                                                                

   

 

 

         

 

                                                            

 

                                                                

 

                                                                

A-PRZYCISK MENU DAŃ Za pomocą niniejszych przycisków wybierz funkcję 
Menu dań; wciskając ponownie przycisk wybierz tryb gotowania (Mniej, Średnio, 
Bardziej); szybkowar automatycznie rozpocznie cykl gotowania.   

B-FUNKCJA JOGURT: Składa się z dwóch kroków - Pasteryzacja i Zaszczepienie 
jogurtu. 

C-PRZYCISK CIŚNIENIE: Ten przycisk służy do wyboru poziomu ciśnienia 
gotowania, Niskie ciśnienie lub Wysokie ciśnienie. 

D- PRZYCISK DO OPÓŹNIONEGO STARTU Ten przycisk służy do 
zaprogramowania opóźnionego startu gotowania w szybkowarze. Przycisk ten 
stosowany jest w kombinacji z przyciskami Menu dań  

  

A 

B 

C D 

E 

F 



E- PRZYCISK DO UTRZYMYWANIA TEMPERATURY/ANULOWANIE: Ten przycisk 
służy do utrzymywania temperatury w szybkowarze. Po gotowaniu szybkowar 
automatycznie przełączy się w trybie utrzymywania temperatury. Wciskając ten 
przycisk w DOWOLNYM momencie anulujesz DOWOLNĄ funkcję.  

F- ekran LCD  

Ekran LCD korzysta z ikon, słów i numerów do prezentacji czasu, poziomu 
ciśnienia, trybów, przebiegu gotowania i raportów. 

1) Ikona Opóźnionego startu 2) Ikona Wstępnego ogrzewania 3) Ikona 
Zwiększania ciśnienia 4) Ikona Utrzymywania temperatury  

 

 

 

Wyświetlanie czasu i wiadomości 

Wskaźnik poziomu ciśnienia 

Wskaźnik trybu  

 

Wskaźnik przebiegu  

 

Wskaźnik dźwięku: wyświetla, czy dźwięk jest włączony lub wyłączony, 
Ostrzeżenia bezpieczeństwa są zawsze włączone 

Wyłączenie dźwięku: Wciśnij „ + ” co najmniej przez 3 s, jeśli ikona nie zmieni się 
w ikonę    

Włączenie dźwięku: Wciśnij „ + ” co najmniej przez 3 s, jeśli ikona nie zmieni się w 
ikonę    

Zwykłe raporty 

 

 

 

HOT - ROZGRZANO 

YOGT -JOGURT 

BOIL - GOTOWANIE 

LID - POKRYWA 

1 2 3 4 



MONTAŻ SZKLANEJ POKRYWKI  

**Twój szybkowar jest wyposażony z utwardzanego 
szkła, którą można wykorzystać z funkcjami 
WOLNEGO GOTOWANIA i UTRZYMYWANIA 
TEMPERATURY. Nie korzystaj z tej szklanej 
pokrywki w połączeniu z innymi funkcjami tego 
szybkowaru.  

Montaż pokrętła na szklanej pokrywce będzie 
wymagał śrubokrętu (nie jest częścią dostawy).  

Według schematu lewa strona (Rysunek 6) 
zamontuj pokrętło na szklanej pokrywce.  

1. Uchwyt  

2. Podstawa uchwytu  

3. Korpus szklanej pokrywki  

4. Uszczelka silikonowa  

5. Uszczelka  

6. Śruba M4  

MONTAŻ GUMOWEGO PIERŚCIENIA USZCZELNIAJĄCEGO 

Zawsze upewnij się, że gumowy 
pierścień uszczelniający (18) 
jest bezpiecznie mocowany na 
metalowym pierścieniu w 
kształcie litery Y na 
wewnętrznej stronie pokrywy 
(2). Upewnij się, że rowek w 
gumowym pierścieniu 
uszczelniającym (18) połączył się z zewnętrzną krawędzią pierścienia w 
kształcie litery Y wzdłuż całego obwodu.    

                                                     Rysunki 1-2 

Następne włóż pierścień w kształcie litery Y i gumowy 
pierścień uszczelniający (18) z powrotem do pokrywki 
(2) i upewnij się, że otwór w środku przekroju 
pierścienia w kształcie litery Y jest wyrównana z 
metalowym bolcem w środku pokrywki (2). Mocno 
dociśnij w dół, dopóki pierścień w kształcie litery Y nie 
zostanie umocowany na pokrywie (2) (Rysunki 1-2).  

OZNACZENIA NA POKRYWIE SZYBKOWARU Rysunek 3 



Zwróć uwagę na oznaczenia „OPEN“ („OTWARTY“) i „CLOSE“ („ZAMKNIĘTY“) 
na krawędzi korpusu szybkowaru (13) i „    “ na krawędzi pokrywy (2). W celu 
prawidłowego zamknięcia i zabezpieczenia pokrywy szybkowaru (2) zawsze 
wyrównaj oznaczenia „CLOSE” na górnym pierścieniu (9) i „   ” na krawędzi 
pokrywy (2) (Rysunek 3).   

                                             

MONTAŻ NACZYNIA KONDENSACYJNEGO  

Zbiornik kondensacyjny to przezroczysty element 
plastikowy, który umieszcza się w tylnej części 
szybkowaru, jak przedstawiono na Rysunku 4. Umieść 
zbiornik kondensacyjny w tylnej części urządzenia, dopóki 
nie osiądzie w miejscu; chodzi o część 12 w schemacie na 
stronie 6.                     

Rysunek 4 

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE OGRANICZAJĄCEGO ZAWORU CIŚNIENIA 

OSTRZEŻENIE: Zapobiegaj poważnym obrażeniom Do 
ustawienia zaworu w pozycji „WYPUŚĆ” (Rysunek 5) 
zawsze korzystaj ze szczypców lub długiego przyboru 
kuchennego. 

UWAGA GORĄCA PARA: PODCZAS NASTAWIENIA DO 
POZYCJI „WYPUŚĆ” TRZYMAJ RĘCE I TWARZ W 
ODLEGŁOŚCI OD ZAWORU OGRANICZAJĄCEGO CIŚNIENIA.   Rysunek 5  

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM                 
1. Usuń materiały opakowania takie, jak tektura, plastiki lub polistyren i poddaj 
należytej utylizacji.  
2. Wszystkie części oczyść miękką wilgotną szmatkę lub gąbką i dokładnie 
osusz.  
3. Garnek do gotowania dokładnie umyj w zmywarce lub w ciepłej wodzie z 
mydłem. Przepłucz, wytrzyj, pozostaw do wyschnięcia i włóż do szybkowaru.  
 

MONTAŻ POKRYWKI 

1. Jak otworzyć pokrywkę: 
Trzymaj mocno uchwyt (1) i 
wciśnij czerwony przycisk w celu 
zwolnienia pokrywki (22), obróć 
pokrywkę (2) w kierunku ruchu 



wskazówek zegara, dopóki nie zostanie zwolniona i nie podniesiesz jej pionowo 
(Rysunki 6-7); pokrywka (2) może stać na oparciu pokrywki (20) (Rysunek 8).      
       Rysunki 6-8 

Pamiętaj: W przypadku nowych egzemplarzy uszczelnienie pokrywki (2) może 
być trochę mocniejsze niż zazwyczaj i dlatego zwolnienie pokrywy może być 
trudne. Po kilkukrotnym 
otwarciu i zamknięciu pokrywki 
(2), uszczelka poluzuje się.  

2. Jak zamknąć pokrywkę: 
Sprawdź gumowy pierścień 
uszczelniający (18) wewnątrz pokrywy (2) i upewnij się, że jest prawidłowo 
osadzony na pokrywie na całym obwodzie.  

Rysunki 9-11                

(Uwaga: Nie korzystaj z szybkowaru, jeśli gumowy pierścień uszczelniający jest 
uszkodzony. Zwróć się do biura obsługi klienta w celu naprawy lub wymiany).  

Jeśli chcesz zamknąć (2) pokrywę, usuń resztki jedzenia z krawędzi górnego 
pierścienia (9) garnka, aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie. Zdejmij pokrywkę 
(2) z oparcia pokrywki (20) (Rysunek 9), przytrzymaj uchwyt (1) i nałóż pokrywkę 
w kierunku w dół w położeniu otwartej pokrywki (Rysunek 10). Obróć w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dopóki nie osiągniesz pozycji 
zamkniętej pokrywy (Rysunek 11). (Usłyszysz dźwięk zamknięcia).                                                                                                          

Pamiętaj: Po prawidłowym zamknięciu pokrywki (2) wyrównaj oznaczenia OPEN 
i CLOSE na pokrywce (2) i korpusie głównym (13).  

  



TEST Z WODĄ  
W celu kontroli prawidłowego osadzenia gumowego krążka uszczelniającego (18) 

podczas pierwszego stosowania zalecamy przeczytać następujące instrukcje, napełnij 

wewnętrzny garnek (6) wodą do 2/3 objętości i zaprogramuj gotowanie na 30 minut. Po 

zakończeniu wylej wodę. Wewnętrzny garnek (6) przepłucz i wytrzyj do sucha. Szybkowar 

jest teraz przygotowany do korzystania z niego.  

BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA POKRYWKI 
*Pamiętaj: To urządzenie ma wbudowany element bezpieczeństwa, który zapobiega 

aktywacji wszystkich funkcji, jeśli pokrywka (2) nie jest prawidłowo zamknięta. 

Funkcji gotowania nie można wybrać, jeśli pokrywka (2) nie jest prawidłowo zamknięta. Na 

wyświetlaczu pojawi się „LID” („POKRYWKA”) i rozlegnie się ciągły sygnał dźwiękowy, 

dopóki, pokrywka (2) nie zostanie prawidłowo zamknięta. Nie ma możliwości wyboru 

funkcji gotowania. 

Zapobiega to przed tym, żeby urządzenie gotowało bez prawidłowego zabezpieczenia 

pokrywki. Funkcja Smażenie będzie wciąż działała, ponieważ ta funkcja nie korzysta z 

pokrywki (2). 

INSTRUKCJA OBSŁUGI           

OZNACZENIA SZYBKOWARU  
Wewnątrz wyciąganego garnka do gotowania znajdują się dwa zestawy oznaczeń. 
Jedna strona oznaczona jest napisem „2/3 MAX PRESSURE COOK” („2/3 MAKS 
DO GOTOWANIA”), który podaje maksymalne wypełnienie szybkowaru każdym 
produktem spożywczym oprócz ryżu. Drugie oznaczenie to MAX RICE CUP 
(MAKS. DLA RYŻU) i stosowane jest do gotowania ryżu.  Podczas gotowania 
ryżu pod ciśnieniem nigdy nie wypełniaj 
szybkowaru powyżej tego oznaczenia.   
1. Otwórz pokrywkę, wyciągnij garnek do 
gotowania z szybkowaru i dodaj produkty 
spożywcze oraz płyny.  
UWAGA: Całkowa objętość produktu 
spożywczego i płynu nie może przekroczyć 2/3 
pojemności szybkowaru (Rysunek 12).  W 
przypadku produktów takich, jak suszone 
warzywa i fasola lub ryż i produkty zbożowe, 
całkowita objętość nie może przekroczyć 
½ pojemności (Rysunek 13). W wyniku przepełnienia 

Rysunek 12 - 
 



może dojść do zatkania zaworu ograniczającego ciśnienia, co może 
spowodować nadmierne ciśnienie.  
Podczas gotowania pod ciśnieniem zawsze stosuj co najmniej 1/2 filiżanki 
płynu.   
 
OSTRZEŻENIE: Aby nie doprowadzić do poważnych obrażeń wynikających z 
oparzenia podczas gotowania produktów spożywczych innych niż ryż, nigdy nie 
przekraczaj oznaczenia 2/3 MAX PRESSURE COOK łącznej objętości płynów i 
produktów spożywczych przedstawionej na Rysunku 13. 
Upewnij się, że wewnętrzne naczynie, w którym 
umieszczona jest płyta grzewcza (14), jest czyste i 
suche przed włożeniem garnka wewnętrznego (6) do 
szybkowaru i wyrównaj garnek tak, aby zapewnić 
optymalny kontakt pomiędzy wewnętrznym 
garnkiem a płytą grzewczą (14) (Rysunek 14)   

                                     Rysunek 14    

3. Zamknij i zablokuj pokrywkę.  

4. Ustaw ograniczający zawór ciśnienia (3) w pozycji „Uszczelnić” i upewnij się, 
że zawór bezpieczeństwa (4) opadnie.  

5. Regulując ograniczający zawór ciśnienia (3) do pozycji 
„Uszczelnić” lub „Wypuścić”, wyrównaj oznaczenie na 
ograniczającym zaworze ciśnienia (3) ze strzałką na 
uchwycie (1), jak pokazano na Rysunku 15.             

6. Podłącz kabel zasilający do szybkowaru, a później do 
gniazdka ściennego. Na wyświetlaczu LCD pojawi się 
OFF (WYŁĄCZONE).                           Rysunek 
15  

INSTRUKCJA OBSŁUGI                                                 

Przy odpowiednio zabezpieczonej pokrywce, włączonym urządzeniu i 
uruchomionym wyświetlaczu LCD wybierz przycisk dla wymaganej funkcji 
gotowania według następujących instrukcji.  

Twój szybkowar ma zaprogramowanych 15 funkcji menu dań. Są to Owsianka, 
Zupa/Wywar, Drób, Jogurt, Jajka, Fasola/ Chilli, Ryż, Gotowanie pod ciśnieniem, 



Mięso/Duszenie, Deser, Powolne gotowanie, Para, Smażenie, Rośliny strączkowe 
i Przetwory. Czasy wyjściowe są zaprogramowane do szybkiego i łatwego 
przygotowywania małych porcji jedzenia, mniejszych niż 1,4 kg. W przypadku 
przygotowywania jedzenia o wadze powyżej 1,4 kg skorzystaj z funkcji 
ustawienia ręcznego. Każdy z czasów wyjściowych zaprogramowany jest tak, 
żeby wykrywał wagę przygotowywanych produktów żywnościowych oraz ilość 
płynu wewnątrz garnka podczas cyklu gotowania. Urządzenie automatycznie 
wytworzy ciśnienie, przygotuje danie, a po zakończeniu gotowania przejdzie do 
trybu Utrzymywanie temperatury.  
 

MENU 
CZAS WYJŚCIOWY 

GOTOWANIA 
ZAKRES CZASU 

GOTOWANIA  

Owsianka 15 MIN 1-99 MIN 

Zupa/wywar 30 MIN 1-99 MIN 

Drób 15 MIN 1-99 MIN 

Jogurt 8 GODZIN 8-24 GODZINY 

Jaja 5 MIN 1-99 MIN 

Fasola/Chilli 30 MIN 1-99 MIN 

Ryż 12 MIN 1-99 MIN 

Gotowanie pod 
ciśnieniem 

35 MIN 1-99 MIN 

Mięso/Duszenie 35 MIN 1-99 MIN 

Deser 40 MIN 1-99 MIN 

Powolne 
gotowanie 

6 GODZIN 0,5-9,5 GODZINY 

Para 10 MIN 1-99 MIN 

Smażenie 5 MIN 1-30 MIN 

Rośliny 40 MIN 1-99 MIN 



strączkowe 

Przetwory  15 MIN 1-99 MIN 

 

PO WYBORZE PRZYCISKU MENU DAŃ   

1. Na wyświetlaczu pojawi się czas gotowania dla wybranej opcji. Na przykład 
po wyborze opcji Ryż na wyświetlaczu pojawi się 00:12. Nie ma potrzeby 
wciskania innego przycisku.  

2. Wskaźnik Ryż zamiga dziesięć razy i urządzenie zacznie się rozgrzewać.  

Zaświeci się ikona Wstępnego Ogrzewania     . 

3. Ze wzrostem ciepła zwiększa się ciśnienie, zawór bezpieczeństwa wyskoczy. 
Ilość płynu i pozostałych wskaźników w szybkowarze określa czas wymagany 
do zwiększenia ciśnienia w garnku- ogólnie 5 do 40 minut.   

4.Na przykład podczas gotowania ryżu przy wytwarzaniu ciśnienia na 
wyświetlaczu LCD pojawi się ON.  Z chwilą, kiedy rozpocznie się gotowanie pod 
ciśnieniem, zaświeci się ikona Zwiększanie ciśnienia    . Wyświetlacz LCD 
wskazuje P 12 i zaczyna odliczanie.    

5. Podniesiony zawór bezpieczeństwa oznacza, że urządzenie gotuje pod 
ciśnieniem.  Pokrywka jest teraz zamknięta i nie można jej otworzyć.   

NIGDY NIE PRÓBUJ OTWIERAĆ POKRYWKI W TRAKCIE GOTOWANIA POD 
CIŚNIENIEM.  

PO WYBORZE POZIOMU CIŚNIENIA 

Przycisk CIŚNIENIE stosowany jest w kombinacji z przyciskami Menu dań 

Wyjściowe ciśnienie robocze to Wysokie ciśnienie, przycisk „CIŚNIENIE” 
przełącza ustawienia ciśnienia pomiędzy „Wysokie ciśnienie” (50-60 kPa) a 
„Niskie ciśnienie” (30-40 kPa) dla funkcji gotowania pod ciśnieniem. Na przykład 
w przypadku Zupy, najpierw wciśnij przycisk Zupa i ustaw czas gotowania pod 
ciśnieniem, wskaźnik Zupa będzie migał, a wskaźnik Wysokie ciśnienie będzie 
podświetlony, wciśnij jeden raz Ciśnienie, zaświeci się wskaźnik Niskie ciśnienie. 
Ciśnienie robocze będzie wysokie, jeśli dwukrotnie wciśniesz przycisk Ciśnienie.  



Postępuj według kroków 3-5 w rozdziale PO WYBORZE PRZYCISKU MENU DAŃ   

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO UTRZYMYWANIA TEMPERATURY  

Kiedy gotowanie dobiegnie końca, szybkowar wyda sygnał dźwiękowy i 
automatycznie przejdzie do trybu Utrzymanie temperatury. Wskaźnik Utrzymanie 
temperatury oraz ikona Utrzymanie temperatury    zaświecą się a na 
wyświetlaczu pojawi się 00.00. Po 24 godzinach garnek wyłączy się 
automatycznie. 

 UWAGA: Z ustawienia Utrzymywanie temperatury nie należy korzystać dłużej niż 
przez 4 godziny. Jakość i struktura potraw zacznie się zmieniać po 1 godzinie 
przy ustawieniu Utrzymywanie temperatury. Mała ilość kondensatu w górnym 
kondensacie podczas ustawienia Utrzymywanie temperatury jest normalna. 

 

W CELU ZRESETOWANIA LUB ANULOWANIA  

Użytkownik może w dowolnym momencie zresetować lub anulować dowolną 
funkcję wciskając przycisk Utrzymywanie temperatury/Anulowanie, dopóki na 
wyświetlaczu nie wyświetli się OFF (WYŁĄCZONE).  

USUNIĘCIE POKRYWY PO GOTOWANIU POD CIŚNIENIEM. 

Po zakończeniu cyklu gotowania pod ciśnienie urządzenie automatycznie 
przełączy się do trybu Utrzymywanie temperatury. W tej chwili możesz uwolnić 
ciśnienie w jeden z dwóch sposobów - Naturalne uwalnianie ciśnienia lub Szybkie 
uwalnianie ciśnienia. 

1. Naturalne uwalnianie: Po gotowaniu pod ciśnieniem pozostaw urządzenie w 
trybie Utrzymywanie temperatury. Ciśnienie zacznie spadać - czas spadku 
ciśnienia zależy od ilości płynu w garnku oraz od czasu przez który ciśnienie było 
utrzymywane. Naturalne uwalnianie może trwać od 15 do 30 minut. 



Podczas tego okresu gotowanie trwa w dalszym ciągu, jest to więc zalecane dla 
niektórych rodzajów mięsa, zupy, ryżu oraz niektórych 
deserów. Kiedy ciśnienie uwolni się całkowicie, zawór 
bezpieczeństwa (4) spadnie (Rysunek 16) a pokrywka 
zostanie odblokowana do otwarcia. Pokrywka nie otworzy 
się dopóki uwolnione nie zostanie całe ciśnienie. Nie 
otwieraj pokrywki na siłę. Jeśli wydaje się, że pokrywka jest 
zamknięta zbyt mocno, pozwól, żeby ciśnienie zostało 
całkowicie uwolnione, zanim spróbujesz otworzyć pokrywkę.     
        Rysunek 16 

Szybkie uwalnianie (zalecane dla produktów spożywczych, które powinny być 
Lekko opieczone lub Średnio opieczone): Po gotowaniu pod ciśnieniem garnek 
będzie wydawał sygnał dźwiękowy i przejdzie do trybu Utrzymywanie 
temperatury. Wciśnij przycisk Utrzymywanie temperatury/Anulowanie a na 
wyświetlaczu pojawi się OFF (WYŁĄCZONO). Za pomocą rękawicy kulinarnej lub 
długiego przyboru kuchennego ostrożnie przekręć ograniczający zawór 
bezpieczeństwa ciśnienia (3) do pozycji „Wypuścić”, aby uwolnić ciśnienie, 
dopóki zawór bezpieczeństwa (4) nie opadnie. 

UWAGA: Ograniczającego zaworu ciśnienia nie można ustawić w pozycji 
„Wypuścić“ bezpośrednio po gotowaniu, jeśli korzystasz z funkcji takich, jak 
kasza lub zupa. WAŻNE, aby zawór bezpieczeństwa (5) opadł, zanim spróbujesz 
otworzyć pokrywę (Rysunek 14).  

UWAGA GORĄCA PARA - RYZYKO POPARZENIA: DO OBRÓCENIA ZAWORU 
SKORZYSTAJ ZE SZCZYPCÓW LUB DŁUGIEGO PRZYBORU KUCHENNEGO. 
TRZYMAJ RĘCE I TWARZ W ODLEGŁOŚCI OD ZAWORU OGRANICZAJĄCEGO 
CIŚNIENIA (3) 

JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SMAŻENIA 

Ustawienie umożliwia gotowanie w wysokiej temperaturze, bez pokrywki, przed 
gotowaniem pod ciśnieniem. Przed gotowaniem pod ciśnieniem większość z dań 
zyska dzięki smażeniu złocisty kolor oraz bogaty i soczysty smak. Jeśli chcesz 
przed gotowaniem pod ciśnieniem usmażyć mięso lub warzywa:  

1. Zdejmij pokrywkę (2) z urządzenia.  

2. Dodaj olej lub masło według przepisu. 

3. Naciśnij przycisk SMAŻENIE. Wciskając przycisk Ustawienia ręczne ustawisz 
czas gotowania. Nie ma potrzeby włączania żadnego innego przycisku, po 10 



sekundach program uruchomi się sam. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ON 
(WŁĄCZONE).   

4. Po wstępnym ogrzewaniu na wyświetlaczu LCD wyświetli się HOT 
(ROZGRZANE), następnie włóż produkty spożywcze do wewnętrznego garnka.  

5. Według potrzeby mieszaj lub obracaj potrawę, dopóki nie osiągnie 
wymaganego koloru i konsystencji.  

6. Jeśli chcesz anulować funkcję SMAŻENIE przed zakończeniem odliczania 
timera, wciśnij przycisk UTRZYMYWANIE TEMPERATURY/ANULOWANIE.  

 Pozwól, aby urządzenie po anulowaniu funkcji SMAŻENIE odpoczęło 2-3 minuty 
przed rozpoczęciem gotowania pod ciśnieniem. Jeśli urządzenie nie uruchomi 
gotowania pod ciśnieniem, pozwól mu ostygnąć po SMAŻENIU przed dłuższy 
czas przed wybraniem innej funkcji.   

JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI JOGURT 

Produkcja jogurtu za pomocą szybkowaru jest prosta i przyjemna. Wszystko, 
czego potrzebujesz to mleko i trochę jogurtu z aktywną kulturą! Proces składa się 
z dwóch części: Pasteryzacja mleka i przygotowanie jogurtu. Podczas produkcji 
jogurtu należy postępować według następujących kroków: 

Pasteryzacja 
1. Umieść stalowy garnek na podstawie i podłącz szybkowar. Na wyświetlaczu 
LCD pojawi się OFF (WYŁĄCZONE). 

2. Wlej mleko do stalowego garnka zgodnie ze swoim przepisem. 

3. Zablokuj pokrywkę i przesuń ograniczający zawór ciśnienia do pozycji 
Uszczelnić. 

4. Wybierz funkcję Jogurt. Wciskając po raz kolejny przycisk Jogurt przejdziesz 
na menu Więcej, na wyświetlaczu LCD pojawi się napis Boil (Gotowanie). 

5. Po 10 sekundach szybkowar trzy razy wyda sygnał dźwiękowy, a na 
wyświetlaczu LCD pojawi się napis Boil (Gotowanie). 

6. Po zakończeniu gotowania szybkowar wyda sygnał dźwiękowy, a na 
wyświetlaczu LCD pojawi się napis Yogt (Jogurt). 

7. Stalowy garnek z mlekiem należy wyciągnąć, położyć na kratkę i pozostawić 
do ostygnięcia, dopóki mleko nie osiągnie temperatury 43 °C. 

Zaszczepienie 
Wmieszaj aktywną kulturę do ciepłego mleka zgodnie z Twoim przepisem. 
Ponownie postaw garnek stalowy na podstawie szybkowaru. 

1. Zablokuj pokrywkę. Ograniczający zawór ciśnienia może zostać ustawiony w 



pozycji Uszczelnić lub Wypuścić. 

2. Wybierz funkcję Jogurt; ponownie wciśnij Jogurt, dopóki na wyświetlaczu LCD 
nie pojawi się napis ŚREDNIO z 8-godzinnym timerem. Do ustawienia czasu 
gotowania skorzystaj z Ustawień manualnych. 

3. Po 10 sekundach szybkowar trzy razy wyda sygnał dźwiękowy, a na 
wyświetlaczu LCD pojawi się timer (timer dla jogurtu uruchomi się i rozpocznie 
odliczanie). 

4. Po zakończeniu gotowania szybkowar wyda kilka razy sygnał dźwiękowy, a na 
wyświetlaczu LCD pojawi się napis Yogurt (Jogurt). Wmieszaj jogurt do naczyń i 
pozwól mu się schłodzić według instrukcji w przepisie, z którego korzystasz. 

JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI WOLNE GOTOWANIE: 

1. Przygotuj potrawę i włóż ją do garnka wewnętrznego (6). 

2. Podczas powolnego gotowania użyj szklanej pokrywki. 

- UWAGA: Funkcja POWOLNE GOTOWANIE gotuje bez ciśnienia. 

3. Wybierz funkcję POWOLNE GOTOWANIE a na wyświetlaczu pojawi się 
wyjściowy czas trybu POWOLNE GOTOWANIE 06:00. Za pomocą przycisku + i - 
można regulować czas gotowania. 

- UWAGA: Najdłuższy dozwolony czas trybu POWOLNE GOTOWANIE to 9,5 
godziny. 

4. Po 10 sekundach szybkowar trzy razy wyda sygnał dźwiękowy, a na 
wyświetlaczu pojawi się ON (WŁĄCZONE), co oznacza, że szybkowar jest w trybie 
wstępnego ogrzewania. 
5. Zanim uruchomi się odliczanie, urządzenie może potrzebować od 5 do 20 
minut, aby osiągnęło wymaganą temperaturę.  
6. Kiedy gotowanie dobiegnie końca, szybkowar wyda sygnał dźwiękowy i 
automatycznie przejdzie do trybu UTRZYMANIE TEMPERATURY. Podczas trybu 
UTRZYMYWANIE TEMPERATURY na wyświetlaczu pojawi się 00.00.  
7. Zaświeci się ikona UTRZYMYWANIE TEMPERATURY    Czynność można 
zakończyć wciskając przycisk UTRZYMYWANIE TEMPERATURY / ANULUJ. 

UWAGA! Podczas zdejmowania szklanej pokrywki nigdy nie przykładaj twarzy 
ani rąk bezpośrednio nad szybkowar, ulatująca para może spowodować poważne 
oparzenia. 
JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI OPÓŹNIONY START  
Jeśli chcesz zaprogramować swój szybkowar na automatyczne gotowanie 
przygotowanych potraw później, można zaprogramować opóźnione gotowanie 
aż o 24 godziny.  



UWAGA: Nie zaleca się korzystania z funkcji OPÓŹNIONY START podczas 
przygotowywania potraw, które mogą się zepsuć. Pozostawienie surowych 
produktów spożywczych przez długi czas przed gotowaniem może skutkować 
zepsuciem produktów spożywczych. Należy gotować potrawy, które można 
pozostawić w temperaturze pokojowej, jak np. ryż, fasola, zboża lub inne potrawy, 
które nie ulegną zepsuciu.  
Z tego ustawienia należy korzystać w połączeniu z funkcją Menu dań i ustawień 
manualnych.  
1. Przygotuj wymaganą potrawę i włóż ją do garnka do gotowania.  
2. Umieść pokrywkę (2) na urządzeniu i obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, aby prawidłowo ją zablokować.  
3. Upewnij się, że Ograniczający zawór ciśnienia znajduje się w pozycji 
„Uszczelnić“.  
4. Podłącz kabel zasilający do gniazdka 220 - 240 V.  
5. Na wyświetlaczu LCD pojawi się OFF (WYŁĄCZONE). 
6. Wciśnij przycisk Opóźniony start, a zaświeci się ikona Opóźniony start   . Na 
wyświetlaczu LCD pojawi się 00:30, co równa się 30 minutom opóźnienia. Wciśnij 
przycisk Opóźniony start w celu ustawienia czasu opóźnienia za pomocą 
półgodzinnych interwałów i przytrzymaj przycisk do szybkiego zwiększenia 
wartości. Maksymalny czas opóźnienia wynosi 24 godziny. (Czas, który 
wyświetla się na wyświetlaczu LCD, pokazuje, jak długo ma czekać urządzenie, 
zanim uruchomi proces gotowania.) 
7. Np.: Jeśli chcesz zaprogramować szybkowar tak, żeby włączył się 
automatycznie za 3 godziny, przytrzymaj przycisk Opóźniony start, dopóki na 
wyświetlaczu nie wyświetli się 03:00.  
8. Po zaprogramowaniu czasu Opóźnionego startu wybierz funkcję Menu dań. 

JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI PRZETWORY  

1. Umieść przetwory w słoikach (idealnie czystych), uszczelnij pokrywki i włóż 
słoiki do garnka wewnętrznego. Słoiki mogą sięgać maksymalnie do 2/3 garnka. 
Nie przepełniaj garnka słoikami. Zawsze pozostaw niewielką przestrzeń. Wlej 
wodę do garnka. Woda powinna sięgać do 1/3 wysokości słoików z przetworami. 

2. Umieść pokrywkę (2) na urządzeniu i obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, aby prawidłowo ją zablokować. Upewnij się, że Ograniczający 
zawór ciśnienia znajduje się w pozycji „Uszczelnić“. Podłącz kabel zasilający do 
gniazdka 220 - 240 V. 

3. Na wyświetlaczu LCD pojawi się OFF (WYŁĄCZONE).  

4. Wciśnij Program Przetwory 

5. Na wyświetlaczu pojawi się czas gotowania dla wybranej opcji.  Dla opcji 



Przetwory na wyświetlaczu pojawi się 00:15. Nie ma potrzeby wciskania innego 
przycisku.  

6. Wskaźnik Przetwory zamiga dziesięć razy i urządzenie zacznie się rozgrzewać.  

Zaświeci się ON i ikona Wstępnego Ogrzewania     . 

7. Po rozgrzaniu na wyświetlaczu zaświeci się P:15 oraz ikona ciśnienia     . 
Rozpocznie odliczanie. 

8. Program zawiadomi o zakończeniu za pomocą sygnału dźwiękowego. Wypuść 
parę Otwórz pokrywkę i ostrożnie za pomocą rękawic lub szczypiec wyjmij słoiki 

 

PRZYCISKI WYBORU Z MENU DAŃ:  

Wybierz jeden z przycisków Oferty dań oprócz funkcji SMAŻENIE i Jogurt. 
Postępuj według instrukcji w części „PO WYBORZE PRZYCISKU MENU DAŃ” 

Gdy tylko szybkowar zakończy odliczanie, rozpocznie czynność gotowania 
według wybranego dania.  

Po zakończeniu procesu gotowania należy postępować według instrukcji 
wskazanych w części „JAK USUNĄĆ POKRYWKĘ PO GOTOWANIU POD 
CIŚNIENIEM”.  

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA  

W celu zabezpieczenia niezawodności w szybkowarze zainstalowano dziewięć 
urządzeń bezpieczeństwa (Rysunek 17). 

Rysunek 17 



1. Blokada bezpieczeństwa pokrywki 
2. Włącznik bezpieczeństwa pokrywki 
3. Urządzenia bezpieczeństwa do otwierania i zamykania pokrywki 
4. Bezpiecznik termiczny 
5. Zawór ograniczający ciśnienie 
6. Urządzenie do uwalniania ciśnienia 
7. Osłona przed zablokowaniem 
8. Automatyczna regulacja temperatury 
9. Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą 
10. Urządzenie do regulacji ciśnienia 

 

1. Urządzenia bezpieczeństwa do otwierania i zamykania pokrywki 

Pokrywy nie można otworzyć, jeśli urządzenie jest wypełnione ciśnieniem.                

2. Urządzenie do regulacji ciśnienia 

Właściwy poziom ciśnienia jest automatycznie utrzymywany podczas cyklu 
gotowania. 

3. Ograniczający zawór ciśnienia 

Ograniczający zawór ciśnienia automatycznie uwolni powietrze, kiedy ciśnienie 
wewnątrz przekroczy ustawioną temperaturę. 

UWAGA: W wyniku przepełnienia szybkowaru (patrz Instrukcja obsługi) może 
dojść do zatkania zaworu ograniczającego ciśnienia, co może spowodować 
nadmierne ciśnienie.  

4. Osłona przed zablokowaniem 

Zapobiega zablokowaniu ograniczającego zaworu ciśnienia (3) produktami 
spożywczymi. 

5. Urządzenie do uwalniania ciśnienia 

Kiedy szybkowar osiągnie maksymalne dopuszczalne ciśnienie i temperaturę, 
garnek do gotowania przesunie się w dół, dopóki pokrywka nie oddzieli się od 
pierścienia uszczelniającego, w wyniku czego uwalnia się ciśnienie powietrza. 

6. Termostat 



Zasilanie wyłączy się automatycznie, kiedy temperatura garnka osiągnie 
ustawione wartości lub szybkowar podgrzewany jest bez dostatecznej ilości 
płynu wewnątrz. 

7. Bezpiecznik termiczny 

Obwód otworzy się, kiedy szybkowar osiągnie maksymalną temperaturę. 

8. Włącznik bezpieczeństwa pokrywki  

Szybkowar nie będzie działał, dopóki pokrywka nie będzie prawidłowo 
zabezpieczona.  

9. Przycisk bezpieczeństwa pokrywki  

Pokrywki nie można otworzyć bez przyciśnięcia i przytrzymania przycisku.  

CZYSZCZENIE SZYBKOWARU                

1. Przed demontażem zawsze upewnij się, że szybkowar jest odłączony, 
pozbawiony ciśnienia i całkowicie wystygł. 

2. Do czyszczenia zewnętrznego korpusu (13) korzystaj z gąbki niepowodującej 
ścierania lub wilgotnej ściereczki. NIGDY nie zanurzaj korpusu zewnętrznego (13) 
w jakichkolwiek płynach ani nie wlewaj do niego płynu. 

3. Usuń naczynie kondensacyjne (12), dokładnie przepłucz i pozostaw do 
wyschnięcia. Wyczyść wewnętrzny główny korpus (13) i górny pierścień (9) 
wilgotną gąbką lub ściereczką. 

4. Usuń ograniczający zawór ciśnienia (3) chwytając i mocno pociągając w 
kierunku do góry. Przepłucz ciepłą wodą i wysusz. 

5. Oczyść pokrywkę (2) ciepłą wodą z mydłem, wraz z gumowym pierścieniem 
uszczelniającym (18), filtrem (17), zaworem, zaworem bezpieczeństwa (4) i 
pozostaw do dokładnego wyschnięcia. 

6. Na spodzie pokrywki pod ograniczającym zaworem ciśnienia (3) znajduje się 
mały filtr metalowy (17), który można łatwo usunąć w celu wyczyszczenia 
(Rysunek 18). 



7. Przed ponownym złożeniem pozostaw części do całkowitego wyschnięcia. 

8. Umyj wewnętrzny garnek (6), kratkę (20) i pokrywkę ze szkła hartowanego (21) 
za pomocą gąbki niepowodującej ścierania i pozostaw do wyschnięcia na 
powietrzu lub wytrzyj ręcznikiem. Nie zaleca się korzystania z jakiegokolwiek 
zmywaka drucianego, który mógłby porysować nieprzylegającą powierzchnię 
garnka wewnętrznego (6). 

9. Garnek wewnętrzny należy przechowywać wewnątrz szybkowaru. Szybkowar 
należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. 

10. Nie przechowuj szybkowaru z zamocowaną pokrywką.  Zmniejsza to zużycie 
uszczelki. 

11.UWAGA: Jakakolwiek inna czynność powinna być 
wykonywana przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu, 
producenta lub dystrybutora. 

Jak wyczyścić filtr: 

Wyciągnij filtr (17) pociągnięciem w kierunku pionowym i 
wyczyść go. Jeśli chcesz ponownie zamocować filtr, po 
prostu osadź filtr (17) i dociśnij w dół, żeby go zabezpieczyć 
(Rysunek 18).    

                                                                      

                                                      Rysunek 18 

USUWANIE USTEREK 

PROBLEM ROZWIĄZANIE 

1. Czy ograniczający zawór 
ciśnienia (3) na pokrywie (2) 

ma być zwolniony? 

Tak, nawet kiedy jest zwolniony, jest bezpiecznie 
zamocowany. Obróć o 360 stopni. Kiedy ciśnienie wzrośnie, a 
zawór jest poprawnie ustawiony w pozycji „Uszczelnić”, 
będzie przypominał kiwającą się głowę na sprężynie. 

2. Kiedy wybieram przycisk 
Menu dań (np. ZUPA, nic się 

Nic się nie stało. Upewnij się, że ograniczający zawór 
ciśnienia (3) jest ustawiony w pozycji Uszczelnić, a pokrywka 

Wyciągnij 
 

Dociśnij w dół 



nie dzieje. Co się stało? (2) jest bezpiecznie zablokowana. Gdy tylko wybierzesz 
przycisk Menu dań, urządzenie uruchomi rozgrzewanie i 
generowanie ciśnienia. Gdy urządzenie wytworzy 
dostateczne ciśnienie, urządzenie wyświetli timer z 
odliczaniem, który prezentuje wymagany przez Państwa czas 
gotowania wybranego przycisku Menu dań. Teraz urządzenie 
zacznie przygotowywać jedzenie. Zwiększanie ciśnienia 
może trwać od 5 do 40 minut w zależności od ilości i wagi 
produktów spożywczych, które gotujesz.  

3. Gdy tylko nastawię 
szybkowar, zaczyna się 

rozgrzewać, ale po około 5 
minutach urządzenie wyda 

trzykrotnie sygnał dźwiękowy i 
przejdzie do trybu 

Utrzymywanie temperatury a 
moje jedzenie nie ugotuje się 

całkowicie. Co się dzieje? 

Urządzenie wykrywa, że do Twojej potrawy nie dodano 
dostatecznej ilości płynu. Szybkowar ma czujnik 
automatycznej ochrony przed przegrzaniem, który 
automatycznie przełączy urządzenie do Trybu OFF 
(WYŁĄCZONE) lub Utrzymywanie temperatury, gdy tylko 
stwierdzi, że nie zawiera wystarczającej ilości płynu, aby się 
nie przegrzewać. Upewnij się, że zostało uwolnione całe 
ciśnienie, otwórz pokrywkę i dodaj płyn po 1/2 filiżankach, 
dopóki urządzenie nie zacznie prawidłowo generować 
ciśnienia i gotować. 

Urządzenie wykrywa wyciek ciśnienia i niewłaściwe 
uszczelnienie Mocno dociśnij pokrywkę, żeby wytworzyć 
uszczelnienie lub uwolnij całe ciśnienie i bezpiecznie zdejmij 
pokrywkę, aby dokładnie sprawdzić urządzenie. Upewnij się, 
że gumowy pierścień uszczelniający jest na swoim miejscu, 
pokrywa je bezpiecznie zablokowana a zawór na górnej 
części znajduje się w pozycji „Uszczelnić”. Urządzenie 
zresetuj odłączając.  Poczekaj 10 sekund i znowu podłącz. 
Ponownie zaprogramuj urządzenie. 

Oba powyższe rozwiązania spowodują odparowanie 
określonej ilości płynu, dlatego zaleca się dodanie z 
powrotem takiej ilości, jaka odparowała, w innym przypadku 
problem będzie występował w dalszym ciągu lub szybkowar 
nie będzie działał poprawnie. 

4. Podczas zwiększania 
ciśnienia wokół krawędzi 

pokrywki uwalnia się para. Jak 
mogę rozwiązać ten problem? 

Weź pod uwagę, że para ulatniająca się z zaworu (3) lub 
wokół pokrywki jest w trakcie procesu zwiększania ciśnienia 
podczas pierwszych 5 minut normalna. Jeśli zjawisko to trwa 
dłużej niż 10 minut lub para wciąż się ulatnia, po 
zakończeniu odliczania timera, może to oznaczać, że 
gumowy krążek uszczelniający (18) nie wytworzył 
prawidłowego uszczelnienia, kiedy pokrywka (2) była 
zablokowana. Tak może się stać w przypadku całkowicie 



nowych jednostek. Spróbuj mocno docisnąć pokrywę (2). 
Powinno to umożliwić gumowemu pierścieniowi 
uszczelniającemu (18) mocne uszczelnienie i zatrzymanie 
dalszego uwalniania pary. 

Jeśli nie rozwiąże to problemu, wciśnij przycisk UTRZYMANIE 
TEMPERATURY/ANULUJ i postępuj według instrukcji w celu 
uwolnienia całego ciśnienia przed usunięciem pokrywki i 
sprawdzeniem czerwonego zaworu bezpieczeństwa (4) lub 
gumowego pierścienia uszczelniającego (18). Patrz str. 7 o 
nasadzeniu gumowego pierścienia uszczelniającego (18). 
Wytrzyj mokrą ściereczką, aby był czysty i gładki, bez resztek 
jedzenia. Zwróć uwagę, aby czerwony zawór bezpieczeństwa 
(4) był prawidłowo zmontowany i można go było łatwo 
wyciągnąć w górę i w dół chwytając pierścień uszczelniający 
zaworu bezpieczeństwa (16). Pokrywkę ponownie umieść na 
urządzeniu i zablokuj. Ponownie uruchom proces gotowania. 

5. Podczas zwiększania 
ciśnienia z obszaru 

ograniczającego zaworu 
ciśnienia (3) uwalnia się para. 

Jak mogę rozwiązać ten 
problem? 

Może się tak stać przy początkowym uruchomieniu cyklu 
zwiększania ciśnienia i jest to normalne. Jeśli problem będzie 
trwał dłużej niż 10 minut, możliwe, że zawór (3) nie jest 
prawidłowo zamontowany. Po prostu skorzystaj ze 
szczypców lub podobnego przyboru kuchennego oraz 
rękawicy kuchennej i ostrożnie umieść zwór na swoim 
miejscu poklepując z boku na bok, dopóki nie uszczelni się 
prawidłowo. Jeśli para nie uwalnia się w dalszym ciągu, 
prawdopodobnie koniecznym będzie wciśnięcie przycisku 
UTRZYMYWANIE TEMPERATURY/ANULUJ. Postępuj według 
instrukcji w celu uwolnienia całego ciśnienia przed otwarciem 
pokrywki i usunięcia ograniczającego zaworu ciśnienia oraz 
sprawdź cienką drucianą sprężynkę w jego dolnej części. 
Upewnij się, że nie jest zgięta ani poluzowana. Jeśli para wciąż 
się ulatnia, zawór może być wadliwy i konieczna może być 
wymiana lub naprawa.  

6. Podczas zwiększania 
ciśnienia z obszaru zaworu 

bezpieczeństwa (4) uwalnia się 
para. Jak mogę rozwiązać ten 

problem? 

Może się tak stać przy początkowym uruchomieniu cyklu 
zwiększania ciśnienia i jest to normalne. Jeśli problem będzie 
trwał dłużej niż 10 minut, po prostu skorzystaj ze szczypców 
lub podobnego przyboru kuchennego oraz rękawicy 
kuchennej, aby móc ostrożnie prawidłowo umieścić zawór. 
Pomoże to prawidłowo osadzić zawór i wszystkie zawory. 
Ciśnienie będzie szybko napierało na zawór bezpieczeństwa i 
prawidłowo uszczelni urządzenie, aby zakończyć proces 
zwiększania ciśnienia. 



7. Moje danie jest gotowe, a 
całe ciśnienie został 

uwolnione, ale nie mogę 
odblokować i otworzyć 

pokrywki. Co się zacięło? 

Wciśnij przycisk UTRZYMYWANIE TEMPERATURY/ANULUJ i 
upewnij się, że całe ciśnienie i para całkowicie się uwolniły. 
Upewnij się również, że czerwony zawór bezpieczeństwa (4) 
nie jest już w górnej pozycji. Mógł zaciąć się w górnej pozycji, 
delikatnie poklep pokrywkę, aby opadł na dół. Później kręć 
pokrywką w kierunku ruchu wskazówek zegara i odblokuj ją. 
Jeśli wciąż jest zablokowana, może pomóc odłączenie 
urządzenia 

8. Czym jest przezroczysta 
plastikowa część dołączona do 

mojego szybkowaru? 

To zbiornik kondensacyjny: Patrz część (12) po bokach 5 i 8 
oraz podłączenie zbiornika kondensacyjnego do tylnej części 
szybkowaru. 

9. Zaprogramowałem 
szybkowar do gotowania, ale 

nic się nie dzieje. 

Urządzenie wciąż wytwarza ciśnienie. Może to trwać 5-40 
minut w zależności od ilości i wagi produktów spożywczych 
w szybkowarze. 

10. Urządzenie NIE DZIAŁA lub 
NIE JEST ZASILANE. 

Doszło do zwarcia bezpiecznika w urządzeniu. Stanie się tak, 
jeśli danie w garnku wewnętrznym przygotowywane jest bez 
odpowiedniej ilości płynu lub jeśli do garnka dopływa zbyt 
mało prądu elektrycznego. Zwróć się do biura obsługi klienta 
w celu otrzymania bezpiecznika do wymiany. 

11. Wyświetlacz LED pokazuje 
błąd E4. 

Odłącz kabel zasilający z gniazdka ściennego. Poczekaj 
mniej więcej 15 minut. Podłącz kabel zasilający z powrotem 
do gniazdka ściennego. Wciśnij przycisk UTRZYMYWANIE 
TEMPERATURY/ANULUJ w szybkowarze. Jeśli chcesz 
rozpocząć gotowanie, wybierz proces gotowania. 

12. Moje danie na dnie garnka 
wewnętrznego jest spalone. 

W garnku wewnętrznym nie ma wystarczającej ilości płynu. 
Dodaj do zawartości garnka wewnętrznego więcej płynu.  

 

PROBLEM 
POTENCJALNA 

PRZYCZYNA 
ROZWIĄZANIE 

13. Mam problem z 
zamknięciem pokrywki. 

Niewłaściwie osadzony 
pierścień uszczelniający. 

Ponownie osadź pierścień 
uszczelniający. 

Zawór bezpieczeństwa jest w 
górnej pozycji. 

Delikatnie dociśnij zawór 
bezpieczeństwa w dół. 

14. Mam problemy z 
Ciśnienie nie uwolniło się Delikatnie przekręć ograniczający 

zawór bezpieczeństwa do pozycji 



otwarciem pokrywki. całkowicie. WYPUŚCIĆ i uwolnij pozostałe 
ciśnienie. 

Zawór bezpieczeństwa jest w 
górnej pozycji. 

Delikatnie dociśnij zawór 
bezpieczeństwa w dół. 

15. Podczas gotowania 
z zaworu uwalnia się 

dużo pary. 

Zawór jest w pozycji 
WYPUŚCIĆ.  

Przesuń ograniczający zawór 
ciśnienia do pozycji USZCZELNIĆ.  

16. Wyświetlacz 
pokazuje E3. 

Stwierdzono przegrzanie. 

Wciskając przycisk 
UTRZYMYWANIE 
TEMPERATURY/ANULUJ 
zakończysz gotowanie. Sprawdź, 
czy produkty spożywcze w dolnej 
części garnka wewnętrznego nie 
są spalone. 

17. Po podłączeniu 
kabla zasilającego 

wyświetlacz jest pusty. 

Złe zasilanie lub brak 
zasilania.  

Sprawdź kabel zasilający od 
szybkowaru do gniazdka 
ściennego i zapewnij dobre 
połączenie. 

Bezpiecznik elektryczny spalił 
się. 

Zwróć się do biura obsługi klienta 
w celu otrzymania bezpiecznika do 
wymiany. 

18. Ryż jest tylko 
częściowo ugotowany 

lub zbyt twardy. 

Nie użyto wystarczającej ilości 
wody. 

Zmień stosunek ryżu i wody 
zgodnie z przepisem. 

Pokrywka została otwarta zbyt 
szybko.  

Po zakończeniu cyklu gotowania 
pozostaw pokrywę na urządzeniu 
przez kolejnych 5 minut. 

19. Ryż ma 
konsystencję kaszy lub 

jest wodnisty. 

Użyto za dużo wody. Zmień stosunek ryżu i wody 
zgodnie z przepisem. 

 

  



 

Jeśli na wyświetlaczu szybkowaru pojawi się któryś ze wskazanych poniżej 

kodów błędu, należy odłączyć kabel zasilający i sprawdzić, czy szybkowar jest 

prawidłowo zmontowany, czy potrawa jest należycie i równomiernie rozłożona 

w garnku oraz czy w garnku jest wystarczająca ilość płynów. Następnie 

pozostaw urządzenie do ostygnięcia przez czas co najmniej 10 minut, podłącz 

je z powrotem do gniazdka i włącz. 

 

 

 

 

Błędny 

kod 

 

Problemy/Przyczyny 

 

Zwróć się do Biura Obsługi 

Klienta 

EI  

Otwarty obwód czujnika 

 

Zwróć się do Biura Obsługi 

Klienta 

E2  

Zwarcie czujnika 

 

Zwróć się do Biura Obsługi 

Klienta 

E3  

Przegrzanie 

Wyłącz/włącz urządzenie i jeśli 

błąd wciąż się pojawia, zwróć 

się do Biura Obsługi Klienta 

EY  

Awaria włącznika sygnału 

 

Zwróć się do Biura Obsługi 

Klienta 



Utylizacja: Symbol przekreślonego pojemnika na produkcie, w załączonej 
dokumentacji lub na opakowaniach informuje o tym, że w krajach Unii Europejskiej należy 

wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory utylizować po 

zakończeniu ich użytkowania oddzielnie, w ramach selektywnej zbiórki odpadów. Nie wolno 

usuwać tych produktów wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. 

  DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Niniejszym spółka Abacus Electric s.r.o. deklaruje, że produkt SALENTE jest zgodny z 

wymaganiami norm i rozporządzeń właściwych dla tego typu urządzenia. 

Pełna treść Deklaracji zgodności znajduje się na ftp://ftp.salente.cz/ce 

Chronione prawem autorskim © Abacus Electric, s.r.o. 

www.salente.cz  

 

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 

Abacus Electric, s.r.o. 

Planá 2, 370 01, Czech Republic 

  

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 

Naxya Limited 

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 

Made in China 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.  

Konstrukcja oraz specyfikacja techniczna produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego 

powiadomienia. 
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